
 

 

                                                  4. CA L’ESMANDIA 

                                                                  El recorregut de la Cavalcada ve del                 

                                                                  Camí de la Serra, Av. Ca l’Esmandia,      

                                                     C.Vicenç Bou, C.Pep Ventura, C. Pau                     

                                                     Casals,  Av. Ca l’Esmandia i BV-5108   

                                                                  (zona marcada en verd). 

                                                                  Mantingueu les distàncies de seguretat.                                                      
En la mesura del possible eviteu aparcar el cotxe en els carrers del recorregut. 

 

CAVALCADA DE REIS 2022 
Recorregut 2022 - excepcional per COVID-19 

1. SAMALÚS 

Hora inici: 18h 

El recorregut de la Cavalcada circularà pel Passeig de la Pau (zona marcada 
en verd).  

Mantingueu les distàncies de seguretat. 

Prohibit aparcar en tot el recorregut. 

Important: 

S’ha organitzat el municipi per zones, a continuació us les detallem.                                                                                              
És important que cada grup de convivència no surti de la seva zona assignada.  

La Cavalcada anirà molt lenta perquè tothom pugui veure passar SM Els Reis d’Orient. Espereu-los amb Fanalets.  

Ompliu els llocs que quedin buits del carrer, no us agrupeu. Ús de la mascareta. 

2. CÀNOVES RESIDENCIAL 

Hora aproximada arribada: 19h 

El recorregut de la Cavalcada circularà per la Carretera BP-5107 

(zona marcada en verd). 

Mantingueu les distàncies de seguretat. 

3. CAMÍ DE LA SERRA 

El recorregut de la Cavalcada circularà per la Carretera BP-5107, entrarà per la 
Ferreria i seguirà tot el Camí de la Serra (zona marcada en verd). 

Mantingueu les distàncies de seguretat. 

Prohibit aparcar en tot el recorregut. 
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5. LA ROSALEDA 

El recorregut ve de la carretera BV-5108 i 

segueix per la carretera BP-5107, travessant 

La Rosaleda per l’Av. De Salvador Parera i 

Pou (zona marcada en verd). 

Mantingueu les distàncies de seguretat. 

7. MIRADOR - CAN SEBASTIANET i LES GARRIGUES 

El recorregut ve de la carretera BP-5107, circularà per l’Av. Verge de Montserrat i 

Av. Del Mirador (zona marcada en verd). 

Mantingueu les distàncies de seguretat. 

En la mesura del possible, eviteu aparcar el cotxe en els carrers del recorregut. 
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8. CAN VOLART 

El recorregut ve de l’Av. Mirador, circularà 

pel Carrer Aragó, Balears, Barcelona, Av. 

Can Volart i Avinguda País Valencià (zona 

marcada en verd). 

Mantingueu les distàncies de seguretat. 

En la mesura del possible, eviteu aparcar el 

cotxe en els carrers del recorregut. 
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I… a dormir aviat!!! 

Que tingueu uns bons reis ���� 

6. CÀNOVES CENTRE - CAN CASADEMUNT                               - LA 

CAN TEIXIDOR – LA CERVERA -                                                               

LA PARELLADA i VEÏNAT ST. SALVADOR 

El recorregut ve de la carretera BP-5107,  

circularà per l’Av. Josep Crous, Ctra. Vallforners, 

C. Palestrins, Carrer de l’Ajuntament i Av. Josep  

Crous (zona marcada en verd). 

Mantingueu les distàncies de seguretat. 

En la mesura del possible, eviteu aparcar el cotxe en els carrers del  recorregut. 
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